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UndervisningsCV
1. Formel pædagogisk uddannelse
Pædagogisk vejledning for interne vejledere ved universitetspædagogikum (SDU, 2016).
Kvalificering af adjunktvejlederrollen (SDU, 2015).
Pædagogisk kursus for kliniske undervisere (SDU, 2010).
Diplomuddannelse med speciale i uddannelse og undervisning (AU, 1994).
2. Uddannelsesadministrative opgaver
Tovholder og kursusleder Familiefokuseret sygepleje (2016-2019).
Tovholder, Journal Club for Ph.d.- studerende (2011-2015).
Kursusleder Advanced Family Nursing Externship, (2013).
Kursusleder, Clinical trials seminar for Ph.d. -studerende (2010-2013).
Kursusleder Litteratursøgning, kritisk læsning og evaluering af forskningslitteratur for præ- ph.d.-studerende (2013).
Kursusleder Evidensbaseret sygeplejepraksis for ledende og kliniske oversygeplejersker (2008).
3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
Undervisning
Ph.d.- kursus i familiesygepleje, Tampere University, Finland (2017).
Kursus Familiefokuseret sygepleje (forår og efterår), OUH, Vejle Sygehus, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (20162019).
Familiesygepleje – interaktionen og relationen mellem patienten, patientens familie og sundhedsprofessionelle, cand.cur. uddannelsen, SDU (2015-2019).
Kardiologisk diplomuddannelse, UCL (2012-2013).
Udvikling af informationskompetence, SDU og UCL (2010-2013).
Dele af Ph.d. spiregruppeforløb for kommende Ph.d. -studerende ved SDU (2010-2012).
Netværksforum for akademiske sygeplejersker, UCL (2010).
Master i Rehabilitering, SDU (2009).
Kursus i Mini-MTV, OUH (2008-2009)
Agree instrumentet, Gentofte hospital (2007).
Akut blodprop i hjertet, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Rigshospitalet (2007).
Fagligt forum for afdelingssygeplejersker med klinisk funktion og kliniske sygeplejespecialister, Rigshospitalet (20062007).
Metodekursus i systematisk litteratursøgning og kritisk litteraturvurdering, Sundhedsstyrelsen (2001-2006).
Evidensbaseret praksis, Kandidatuddannelsen i Sygepleje, AU (2006).
Evidens og kirurgisk sygeplejepraksis, CVU Øresund (2006).
Metoder i klinisk kvalitetsudvikling, CVU Syd Næstved (2005).
Udvikling af nationale referenceprogrammer, Stockholm, Sverige (2002).

Vejledning og eksamen
Hovedvejleder og medvejleder for 10 ph.d.-studerende (2009 - nu).
Vejledning og eksamination ved diplommodul i familiefokuserede samtaler, UCL (2018-2019).
Opponent ved ph.d. -forsvar Jönköping University (2016), AUU (2017) og Linnéuniversitetet, Kalmar (2017).
Intern vejleder og eksaminator for to studerende ved universitetspædagogikum, SDU (2014-2017).
Vejleder og eksaminator for tre specialestuderende ved masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse, SDU (20172018).
Vejleder og eksaminator for en specialestuderende ved masteruddannelsen i rehabilitering, SDU (2016-2017).
Vejleder og eksaminator for to specialestuderende ved den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, SDU (2016-2017).
Vejleder for en specialestuderende, forskerkursus, UCSF (2009-2010).
Vejleder og eksaminator, 5 studerende ved kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, AU (2006-2008).
Vejleder 3 studerende på tværamtslig projektleder kursus (2002-2005).
Vejleder 12 semesteropgaver ved bacheloruddannelsen i sygepleje, Hvidovre (2003).
4. Metoder, materialer og redskaber
Forelæsninger (overhead, PowerPoint, tavle), holdundervisning (ditto), gruppeundervisning (overhead, PowerPoint, tavle,
praktiske øvelser), individuel undervisning og vejledning (face to face, mailkorrespondance og internet).

Publiceret lærebog og bidrag til lærebøger
5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder
pædagogiske priser
Deltaget i EU projekt: Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe
(CALOHEE) (2016-2019).
Deltaget i udvikling af studieplan for diplommodul i familiefokuserede samtaler, UCL (2018).
Deltaget i udvikling af studieplan for opgradering af diplommodul i familiefokuserede samtaler (2018).
Deltaget i udvikling af undervisningsprogrammer for undervisere på Sygeplejerskeuddannelsen, UCL i relation til udvikling
af informationskompetence (2010-2013).
Deltaget i udvikling af Strategi for sygeplejeforskningen år 2009-2010 Frederiksberg Hospital (2008-2009).
Deltaget i udvikling af Fagbeskrivelse for Forsknings- og udviklingsbaseret praksis, diplomuddannelse i Klinisk Sygepleje,
CVU Øresund (2002).
Deltaget i udvikling af metodekursus i systematisk litteratursøgning og kritisk litteraturvurdering, Sundhedsstyrelsen (20012002).

